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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2016
In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru indeplinirea
atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si de Legea 54412001 cu privire la liberul acces la informatii de interes
public va supun atentiei Raportul anual de activitate a viceprimarului comunei Urecheni,
judetul Neamt, pentru anu12016, care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.
Delegandu-rni coordonarea activitatii de Gospodarie Cornunala, Primarul comunei Urecheni
a facut posibila implicarea mea in anul2016in

tot ce a insemnat salubrizare , amenajare si

intretinere zone verzi, reparatii ~i intretinere drumuri, siguranta circulatiei, dezvoltare
urbanistica si nu in ultimul rand siguranta cetateanului, in comuna no astra. Aceasta implicare
nu a fost deloc usoara fiind la

0

prima experienta de acest fel, si daca tin cont de faptul ca in

luarea deciziilor, prioritatile cetatenilor au fost hotaratoare, bineinteles in conditiile respectarii
cu strictete a legii in tot ce a insemnat gestionarea banului public.
Asa cum este normal incerc acum sa analizez cu obiectivitate activitatea mea din anul
2016, reflectata in activit atea compartimentelor

pe care le-arn coordonat, aratand celor ce vor

sa stie ce am facut, in acest an din mandatul meu de viceprimar.
In sensul celor aratate mai sus in paginile urmatoare voi prezenta activitatea
compartimentelor coordonate de mine, asa cum s-a desfasurat ea in anu12016.
Activitatea viceprimarului comunei Urecheni poate fi eel mai bine caracterizata prin
prezentarea activitatii compartimentelor

din subordine.

Preocuparea principal a a administratiei locale Urecheni in anul 2016 a fost
gestionarea eficienta a comunei ~i asigurarea bunastarii locuitorilor, actionandu-se in mod
eficient ~i responsabil, prin dezvoltarea de politici ~i proiecte, in parteneriat cu alte institutii
din sectorul public sau organizatii din sectorul privat.
In anul 2016 activitatea mea de viceprimar al comunei Urecheni s-a desfasurat in cadrul
atributiilor specifice functiei in care am fost investit.
Astfel in baza Dispozitiei Primarului
in baza Dispozitiei Primarului

ill

ill.

230 din 30.07.2012 precurn si ulterior dupa alegeri

162 din 29.06.2016 mi s-a delegat

pentru a exercita atributii dupa cum urmeaza:
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1. Coordoneaza si este responsabil de toate activitatile privind acordarea ajutorului
social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
2. Efectueaza instructajul, urmareste, supravegheaza ~i dispune masurile necesare
pentru persoanele ce au obligatia prestarii muncilor in folosul cornunitatii in baza
Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificarile ~i completarile
ulterioare precum si a Ordonantei Guvemului nr. 55/2002 privind regimul juridic
al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
3. Intocmeste programele de activitate si orice alte documente necesare, urmareste,
supravegheaza activitatile pentru orice lucrari, printre care salubrizarea locurilor
publice, a cursurilor apelor si malurilor, curatarea izlazurilor comunale,
intretinerea parcului, curatarea santurilor si podetelor, a drumurilor locale, curtea
interioara a Primariei, lucrari la institutii de invatamant, precum ~i orice alte
lucrari necesare.
4.

Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de
orice fel, constata si aplica sanctiunile in domeniul gospodaririi localitatii, me diu,
gestionare a deseurilor, salubrizarea localitatii.

5. Indruma si supravegheaza activitatea de paza de pe raza comunei Urecheni.
6. Intocmcste graficul de activitate a Politiei locale, indruma si verifica activitatea
politistilor locali.
7. Raspunde de intretinerea retelelor de alimentare cu apa si iluminat public.
8. Asigura intretinerea drumurilor comunale si satesti, a santurilor ~i rigolelor de
scurgere a apelor, montarea semnelor de circulatie pentru desfasurarea normal a
traficului rutier si pietonal.
9. Raspunde si ia masuri pentru intretinerea si exploatarea utilajelor din dotarea
primariei.
10. Impreuna cu compartimentul financiar contabil ~i secretarul comunei raspunde de
inventarierea si administrarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei.
11. Raspunde de activitatea de bransare a cetatenilor comunei Urecheni, a
persoanelor juridice si institutiilor publice la reteaua de apa potabila, de montarea
apometrelor, aplicarea sigiliilor, citirea apometrelor si incheierea contractelor de
furnizare.
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12. Viceprimarul indeplineste ~i alte atributii expres prevazute de lege sau
incredintate de primar si consiliullocal.
Politia locala.
Activitatea compartimentului

s-a axat in anul 2016 in principal pe indeplinirea urmatoarelor

rmsium:
- Asigurarea linistii ~i ordinii publice in cooperare cu agentii de politie de la Sectia a 14
rural a Urecheni in toate zonele de responsabilitate, stabilite impreuna cu Politia comunei
Urecheni.
-Asigurarea pazei pentru obiective publice si private in vederea prevenirii si combaterii
infractiunilor ~i a altor fapte ilicite ;
- Asigurarea ordinii publice in parcul din comuna Urecheni;
- Participarea la activitati culturale si sportive in scopul asigurarii linistii si ordinii publice.
-Asigurarea ordinii si linistii publice in cazul distribuirii ajutoarelor de la Uniunea
Europeana;
- Executarea controalelor privind respectarea normelor de protectie impotriva incendiilor
la gospodariile populatiei in colaborare cu Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta al
comunei Urecheni;
- Participarea la concursul Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta;
Intretinerea si reabilitarea drumuri publice
- In anul 2016 sau executat lucrari de intretinere a podetelor de pe raza comunei
Urecheni cu aceasta ocazie am amplasat tuburi de beton pe urmatoarele strazi:
intersectia strazilor Catuna, Drum Radeni si strada Valeni -3 tuburi, strada Izvorului1tub, strada Paraului -1tub, Aleea gradinitei, strada Fundatura -2 tuburi, strada
Tufisului-l tub,strada Garlei (sector)- tub. De asemenea au fost amplasate tuburi phd
DN 600 pe strazile Julfeni -1 tub, Drumul Targului-1 tub si Strada Maciesului -2
tuburi.
- Au fost executate lucrari de balastare pe strazile comunei Urecheni.
- Au fost intreprinse masuri pentru curatarea santurilor si podetelor.
- S-a actionat impreuna cu beneficiarii Legii nr 416/2001 la dezapezirea unor cai de
acces care nu au putut fi dezapezite cu utilajele din dotare, pre cum si imprastirea de
material antiderapant pe toate drumurile comunale.
- Dezapezirea drumurilor comunale si satesti nefiind inregistrate situatii in care
drumurile au fost inzapezite si inchise circulatiei.
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- Lucrari de intretinere a Parcului prin cosirea gazonului si tualetarea arborilor.

Iluminatul public stradal
La nivelul comunei Urecheni a fost infiintat inca din anu12010 potrivit prevederilor legale
Serviciul de iluminat public serviciu care nu este operational, nu avem organizat un serviciu
pentru intretinere si remedierea deranjamentelor la iluminatul public, dat fiind lipsa
personalului specializat de interventie in retele electrice si a utilajelor de interventie specifice.
Aceste interventii se fac de catre EON -Moldova. In anul 2016 au fost schimbate becurile
arse la reteaua de iluminat public. Deranjamentele mici (inlocuiri de becuri, bobine, sigurante
etc.) s-au remediat prin inlocuirea lor de catre angajatii nostri . Deranjamentele mari (cabluri
inrerupte, tablouri defecte) din reteaua electrica sunt in sarcina EON- Moldova, in calitate de
administrator de retea, Pot mentiona faptul ca iluminatul public este programat in asa fel
incat sa functioneze pe timp de noapte non stop, programarea lor se face automat cu
programatoare orare care vin modificate periodic in funtie de timp si fus orar.
Controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea
igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza de administrare a comunei.
Pentru conservarea si protectia mediului in comuna, in anu12016, ca si in anii
anteriori, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna si s-a reus it eliminarea total a a unor
depozite necontrolate de gunoi menajer. Acest lucru a fost po sibil prin antrenarea persoanelor
beneficiare de ajutor social, apte de munca si prin cooptarea la aceasta activitate a elevilor
scolilor din comuna Urecheni. In planul de masuri pentru primavara acestui an am cuprins un
numar de activitati in vederea ecologizarii albiilor. Gestiunea serviciului de salubrizare a fost
delegata in anul 2011 prin contract de concesiune pentru

0

perioada de trei ani catre S.C ECO

TG S.R.L, acest contract fiind prelungit prin act aditional pina la sfirsitullunii

August 2015.

Din luna septembrie 2015 a fost incheiat un contract de prestari servicii salubrizare cu S.C
AGMADY SRL pana la delegarea serviciului de salubrizare catre ECO Zona 3 Tg Neamt. La
sfarsitul anului 2016 a fost finalizat procedura de licitatie pentru delegarea serviciului de
salubrizare a ECO Zona 3 Tg Neamt. In luna decembrie Consiliullocal

Urecheni a aprobat

atribuirea ~i incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale

membre ale

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt urmand
ca in perioada urmatoare sa predam castigatorului licitatiei serviciul de salubrizare. In anul
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2016 sau desfasurat activitati de amplasare a unor containere de recic1are selectiva a
deseurilor parte a proiectului Econeam] care din pacate nici parra la aceasta data nu a devenit
operational Consider ca, starea mediului in comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va
desfasura in sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru
mentinerea unui mediu curat , pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru
recic1area deseurilor refolosibile.
Beneficiarii Legii 416/2001.
In anul 2016 am avut in plata in medie un numar de 94 dosare lunar pentru beneficiarii
ajutorului social conform Legii 416.
Persoanele beneficiare a ajutorului social apte de munca pe parcursul anului 2016 au realizat
urmatoarele activitati:
-curatarea albiilor
-curatarea islazurilor comunale
-curatarea santurilor, a podetelor,
- au participat la renovarea si curatenia de vara la Scolile generale din comuna.
-taierea lemnelor pentru institutiile din comuna.
Serviciul public de alimentare cu apa potabila.
Prin HCL Urecheni nr 47/10.08.2012 a fost infiintat Serviciul public de alimentare cu apa
al comunei Urecheni, cu aceasta ocazie au fost aprobate Regulamentul cadru al serviciului,
caietele de sarcini urmind ca modul de gestionare sa fie stabilit printr-o hotarire ulterioara.
S-a reus it bransarea la reteaua de apa potabila a comunei a unui numar de 495 familii
pina la aceasta data, mai sunt cereri pentru bransare urmind ca gestiunea acestei retele de apa
potabila sa fie preluata de catre SC Apaserv SA Piatra Neamt. Desi am apelat la dumnealor in
mai multe randuri nici pana la aceasta data nu sau prezentat sa preia acest serviciu.
Trecerea sau nu la capitolul realizari a celor prezentate mai sus
comunei Urecheni. Totodata prin acest raport, institutia pe care
deschiderii si transparentei pe care
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pot face doar cetatenii

reprezint, dovada a

manifesta, pune la dispozitia cetatenilor, in format scris

si electronic, date concrete despre modul in care au fost gestionati banii publici. Ceea ce pot
sa spun eu este ca experienta acumulata in anul 2016, a reprezentat punctul de pomire pentru
determinarea masurilor de imbunatatire a activitatii in anul 2017.
Desigur ca si in activitatea mea de viceprimar mai este loc de mai bine

,0

sa fiu in

calitate de consilier local si viceprimar in continuare la dispozitia cetatenilor din comuna
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Urecheni si sint sigur ca impreuna cu domnul primar si Consiliul Local vom putea asigura
conditiile de viata cele mai bune pentru cetatenii comunei .

Viceprimar
Spatariu Gheor
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